ONS WATER
Bergen op Zoom, 15 september 2014
Aan het Dagelijks Bestuur van het
Waterschap Brabantse Delta
Per e-mail

Betreft:

klachten watersportondernemers, kenmerk 0053

Geacht Dagelijks Bestuur,

Er bestaan binnen de watersportwereld in West-Brabant tal van ergernissen over wat er op en
rond de wateren, die in beheer zijn van het waterschap Brabantse Delta, gebeurt.
Benedensas
De huidige afstelling van de lichten (dubbel groen) wordt als een oorzaak gezien van de met
regelmaat optredende gevaarlijke situaties en ergernissen, alsmede de veroorzaker van verbale
reacties naar de tegenliggende partij. In de beleving van met name bezoekers uit andere
regio’s, die de situatie ter plaatse niet kennen, betekent groenlicht: ik heb vrije doorgang en
dus zijn ze dan geneigd zich qua snelheid en alertheid daar naar te gedragen. Als er dan van
de andere kant (waar ook een groen licht brandt) plots een tegenligger opdoemt, ontstaan er
met regelmaat gevaarlijke situaties en volgen er soms verwijten over en weer. Het dringende
verzoek is bij een situatie, die nu leidt tot beide richtingen groenlicht (dubbelgroen), de
lichten uit te doen. Iedereen weet dan: ik moet zelf goed uitkijken.
Een tweede ergernis in de sluis van Benedensas is dat de voetgangersbrug regelmatig wordt
“vastgezet” zodat doorvaart niet mogelijk is. Uit niets is andere gebruikers gebleken dat
hierop gehandhaafd wordt.
Een derde ergernis is de storingen die veroorzaakt worden door de bediening
voetgangersbrug. Door onkundige of opzettelijke handelingen treedt er met regelmaat een
storing op in de bediening van de voetgangersbrug met hinder voor het scheepvaartverkeer tot
gevolg. Wat zijn de mogelijkheden om hier verbeteringen in aan te brengen? In het verslag
‘bespreking waterschap Brabantse Delta met watersportbedrijven en verenigingen rond
Steenbergse Vliet, gehouden op 2 april 2013’ is te lezen: “Er wordt in de vergadering op
aangedrongen geen sleutel aan mensen te geven die de brug daarmee kunnen bedienen omdat
hier oneigenlijk gebruik van gemaakt kan worden.” De sleutel is minimaal in één geval wel
verstrekt. Dit wordt als onrechtvaardig en onjuist ervaren. Hoe wordt dit teruggedraaid?
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Een vierde ergernis is het niet handhaven van het verbod om langer dan 3 uur af te meren (zie
foto’s brugbeheer 01 t/m 03). Met regelmaat liggen schepen daar meerdere dagen en wordt er
overnacht. Ook liggen er vaak boten langdurig aan de grote palen (zie foto palen) midden in
het water afgemeerd. Dit alles ter vermijding van havengelden/passantengeld, terwijl vaak wel
gratis gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten die de recreatieondernemer in de omgeving
biedt.
Andere gebruikers van de aanmeermogelijkheid, waar een verbod geldt om langer dan 3 uur
afgemeerd te liggen, zijn de elektrische boten van één ondernemer in de omgeving (zie ook
foto brugbeheer 04). Feitelijk liggen die schepen er vrijwel permanent (er is voor die schepen
zelfs een stroomaansluiting gemaakt). Buiten dat dit een overtreding is van het verbod geeft
het anderen de indruk dat dit mag en ook zij er dus langer dan 3 uur mogen liggen c.q.
verblijven. Gaarne handhaving van dit verbod om langer dan 3 uur aan te meren! Dit kan
eenvoudig indien er bij voorbeeld iedere 3,5 uur automatisch een foto wordt gemaakt. Of stel
een overnachtingverbod in en handhaaf dit strikt.
Een vijfde ergernis is de aanwezigheid van een permanent ponton van een recreatie
ondernemer, terwijl hier geen noodzaak voor lijkt.
Een zesde ergernis is dat de gebruikers van de scheepshelling opstoppingen veroorzaken. Het
in of uit het water halen van bootjes duurt ca 15-20 minuten. Op diverse dagen staan er dan 4
of 5 auto’s met boten te wachten, waardoor de ingang wordt geblokkeerd voor reguliere
ligplaatshouders en ook nog voor de hulpdiensten. Een oplossing zou kunnen zijn de
toegangsweg naar de ingang te verbreden en er twee-richtingsverkeer van te maken. Een
andere mogelijkheid is om een deel van het gras te verharden zodat ze daar kunnen wachten.
Graag voor dit probleem uw aandacht.
Dintelsas (Mandersluis)
Er wordt in de sluis soms aangelegd om goederen te lossen. Dit hindert dan in hoge mate de
doorvaart. Uit niets is andere gebruikers gebleken dat hierop gehandhaafd wordt.
Bovensas
Een deel van dit sluizencomplex is jaren geleden geheel gerestaureerd. Dit deel is echter nog
steeds niet opengesteld omdat er vervuilde grond in ligt. Dit is niet het voorbeeld wat van een
overheid verwacht mag worden. Openstelling is ook wenselijk omdat dit sluisdeel, ondanks
de geringe doorvaarhoogte, voor een deel van de recreatievaart een alternatief kan zijn ingeval
van een storing of werkzaamheden aan de andere sluisdoorgang.
Wanneer wordt de vervuilde grond opgeruimd en dit sluisdeel opengesteld?
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Woonark
Sinds een aantal maanden ligt er een woonark afgemeerd in de Steenbergsche Vliet (ter
hoogte van het aquaduct, zie foto woonark 01). Naar zeggen van de klager zijn het waterschap
en de gemeente hier al een paar maanden van op de hoogte. Waarom is hier nog niet
gehandhaafd en wanneer gaat dat wel gebeuren?
Illegale bewoning
Bijgaand een foto van brievenbussen, zoals deze gesitueerd zijn bij de
jachthaven/verkoophaven Prinsenlanden aan de Sasdijk in Dinteloord. Hier lijkt sprake te zijn
van illegale bewoning van in deze haven afgemeerde boten. Wie is hier verantwoordelijk, de
gemeente of de beheerder van het water, het waterschap? Welke acties kan het waterschap
hier ondernemen?

Bebakening Vliet
In het verslag ‘bespreking waterschap Brabantse Delta met watersportbedrijven en
verenigingen rond Steenbergse Vliet, gehouden op 2 april 2013’ is te lezen: “HvK (Hans van
Kapel) deelt mee dat het budget hiervoor geschrapt is en vraagt of een eenvoudige bebakening
met staken voorlopig voldoende is, dit is met het onderhoud te regelen”. De aanwezige
ondernemers gingen er vanuit dat de bebakening met staken zou gebeuren. Nu is het gebeurd
met dobbers/drijvers. Zij hadden liever staken gezien. Waarom zijn de natuur en uitzicht
vriendelijke staken vervangen door de dobbers/drijvers? Kan de afbakening met staken alsnog
plaatsvinden?

In afwachting van uw beantwoording,
hoogachtend,

Namens de fractie Ons Water/Waterbreed
L.H. van der Kallen
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